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 ت

 
 اسم التدرٌسً

 
 التارٌخ

 
 اسم الطالب

 
 مكان المناقشة

 د. مثنى حبٌب العذاري   .1
 د. سامً رحٌم الكاتب

 بنٌن صدام محمد -0 3/5
 رسل فارس رشٌد -7
 زهراء جمال حسن -3
 قاسم حامد ٌوسف -4
 محمد تقً اصف نور -5
 حٌدر عباسمحمد  -6
 نور الهدى حٌدر  -2

 

 
 فرع الفسلجة

 د. محمود عبد الرحٌم شكري  .2
 د. إحسان عجٌنة

احمد عبد الحسن عبد  -0 =
 عٌار

 ادٌان صائب عبود -7
ذو الفقار علً عبد  -3

 الحسٌن
 زهراء ٌحٌى كاظم -4
 زٌن العابدٌن ٌوسف  -5
 نبٌل فالح نوري  -6
 نور مسافر وناس -2

 

 
= 

 د. حسٌن علً جاسم الحمامً  .3
 رشٌدد. رجاء 

 تبارك باسم مطرود -0 =
 زٌن العابدٌن محمد  -7
 زٌنة فاضل حسٌن -3
 فاطمة ماجد محمد -4
 لٌنا عبد الكرٌم  -5
 محمد سالم ناصر  -6
 نور الهدى هاشم  -2
 زينة عدنان  -8

 
= 

 د. وضاح عبد الحسٌن محبوبة  .4
 د. اسٌل جاسم

 االء خالد كرٌم -0 =
 اٌاد فاضل كاظم -7
 حسٌن علً حسٌن -3
 عبد هللا جالب رسن -4
 الرزاق مرٌم حٌدر عبد -5
 هبة فاضل علك -6
 ٌسر احمد حمود -2

 

 
= 

 د. علً عبار القصٌر   .5
 د. زهٌر صالح اللبان

 احمد فٌصل شنان -0 =
 اسراء عبد ناجً  -7
 زهراء خلٌل ابراهٌم -3
 علً جاسم جواد -4
 علً فائق ٌوسف -5

 
غرفة د. زهٌر 

 اللبان



 مجتبى غالب نعمة  -6
 مصطفى حسن حمزة -2
 هشام سعد هنو -2

 د. قصً عبد الزهرة العبٌدي  .6
 د. عبد الحسٌن الجنابً

 حسٌن سالم اسماعٌل  -0 =
 حٌدر جواد كاظم  -7
 صادق حمزة حسٌن -3
 عباس عبد الكرٌم عوفً  -4
 عالء عظٌم جبر  -5
 محمد حازم مهدي -6

 
فرع الكٌمٌاء 

 الحٌاتٌة

 د. مصطفى زاهً حسن  .7
 د. احمد محسن الجبري 

 احمد قاسم خلف  -0 =
 حسام حٌدر عبد الرزاق -7
 رسل عباس جمعة -3
 الكرٌم علًسماح عبد  -4
 منار باقر حمٌدي -5
 منتظر حٌدر محمد -6
 مها باسم محمد -2

 

 
 فرع الجراحة

 د. حمد هللا هادي البصٌصً   .8
 د. هدى غازي 

 جٌهان محمد حسٌن -0 =
 حوراء فالح عبد الحمزة  -7
 رٌاض مدلول شعٌوط -3
 زٌد طالب صالح -4
 فرح صادق رزاق -5
 مٌس جبار عبد هللا -6
 نور الهدى عباس  -2

 

 
 فرع طب المجتمع

 حافظ محمد فرحاند.   .9
 د. ذكرى عبد هللا

 حسنٌن لٌث صالح  -0 =
 حٌدر حسن مهدي  -7
 زهراء رائد كرٌم -3
 زهراء عادل رشٌد -4
 سارة حامد ٌاسر  -5
 مرتضى صادق عبود -6
 مصطفى سعد نوري  -2
 هاجر ناصر جواد -2

 

 
= 

 د. خالد طالب الطائً  .11
 د. عمار رسول

 
 
 
 
 
 
 

 

 احمد مهدي هادي  -0 =
 تبارك كامل رزاق -7
 حٌدر علً كاظم -3
 زهراء حٌدر علً  -4
 محمد سماح حسٌن -5
 محمد علً عبود احمد -6
 فاطمة عبد المهدي  -2

 

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات



 د. مرتضى هاشم رحٌم  .11
 د. فضاء عبد االمٌر

 احمد كرٌم ٌوسف -0 =
 اسراء تحسٌن عبد  -7
 امٌن رٌاض صاحب -3
 تبارك صالح هادي -4
 حسٌن علً كرٌم -5
 رٌام ماجد صكر  -6
 زٌنب نصٌر محمد  -7

 
= 
 
 
 
 

 د. سوسن هادي    .12
 د. سرمد نوري  

 احمد سعدون مهدي  -0 =
 رسل نعمة هادي  -7
 سارة عزٌز محمد علً  -3
 عبد الحمٌد محمد حمٌد -4
 علً حازم مهدي  -5
 غسق لٌث فتحً  -6
 نور عبد االمٌر نعمة  -2
 نور فاضل منعم -8

 
فرع االدوٌة 
 والعالجٌات

 د. نادٌة عبد الحسٌن   .13
 اشوان عبد الزهرةد. 

 براء احمد نعمة  -0 =
 زهراء باقر عبٌد -7
 سمانة حسن خالد -3
 عادل سالم فاضل -4
 لبنى حسٌن صبٌح -5
 محمد غنً جعفر -6
 اسر محمد جعفرٌ  -7

 
 PPDPغرفة 

 د. زٌنب عبد الكاظم   .14
 محمد ضامند. 

 زٌن العابدٌن صباح  -0 =
 زٌنب نعمان محٌسن -7
 سلوى باسم هاتف -3
 غفران حسن قاسم -4
 محمد حسٌن حمزة  -5
 مرتضى محمد حمزة  -6
 نور احمد حسن -7

 
الطب فرع 

 الباطنً

 د. اسماء حسن خضٌر  .15
 د. فالح مهدي دنانة  

 حٌدر عباس داخل  -0 =
 شٌماء مجٌد حمٌد -7
 صفا فً عبد الهادي -3
 ُعال طالب جاسم -4
 علً احسان حسن -5
 مهدي مجٌد مهدي -6
 نور الدٌن طالب -7

 
 فرع الفسلجة

 د. ازهار موسى الطرٌحً  .16
 د. مٌس سمٌر

 
 
 

 
 
 

 حسن علً عباس  -0 =
 حسٌن حٌدر موسى -7
 عبد العباس عزٌزرسل  -3
 سجى علً كرٌم -4
 صادق حسن صاحب  -5
 علً عبد الكرٌم صالح -6
 فاطمة احمد عبد الزهرة -7

 
 مجلس الكلٌة



 د. امٌر عصام االعسم  .17
 د. عالء صالح

 ازهر رزاق وهاب  -0 =
 اٌالف محمد عباس  -7
 زهراء سعد راضً  -3
 زهراء محمد سلمان  -4
 كرار خالد عبد الصاحب  -5
 مجتبى فاضل راضً  -6
 محمد احمد هاشم -7

 
 فرع االمراض

 د. رائد محمد رضا  .18
 د. علً محسن المحنة

 
 

 اكرام بالسم ٌاسٌن -0 =
 آٌات جاسم محمد -7
 زٌد عبد هللا مروح -3
 شبر عقٌل علً  -4
 شهد عبد الرسول  -5
 ُعال خلدون حسون -6
 فاطمة حٌدر محمد-2

 
فرع االحٌاء 

 المجهرٌة

 د. ناصر مظلوم   .19
 د. قسور الطرٌحً

 احمد هاتف محمد علً  -0 =
 علً عبودحوراء  -7
 شهد محمد عبد عباس -3
 فاتن عبد اللطٌف -4
 فاطمة عبد الحمٌد -5
 كرار عبد الٌمة  -6
 محمد باسم كاظم  -2
 هبة محمد شهٌد  -2
 نور هانً-9

 
 فرع االمراض

 د. فراس موفق    .21
 لواء حسٌن د. 

 اٌة صادر غاٌب -0 =
 دعاء سالم موسى -7
 سارة منذر عباس -3
 فخري اثٌر حمٌد -4
 فرح جمال زبالة -5
 مرتضى جاسم منشد -6
 رجس عبد الكرٌمن -2

 
 فرع الجراحة

 

 -مالحظة :

  ظهراً  07:11صباحاً وتنتهً الساعة  9:11تبدا المناقشات فً الساعة 

 ( بواقع تدرٌسً من المرحلة  7كل لجنة من المناقشٌن تتكون من ) وتدرٌسً  الرابعةمن التدرٌسٌٌن

 االولىمن المرحلة 

 

 أ.م. د. حبٌب شهٌب 

 PPDPمدٌر برنامج 

 


